
	

MiniHorseShop	–	The Big Shop For Small Horses 

De grootste webshop voor minipaarden en Shetlanders in Europa 

	 	 	 Retourformulier                 www.minihorseshop.nl  
 

Adres: 
 
 
 

Telefoon: 
E-mail: 

 
Minihorseshop 
Primulalaan 2a 
6851 TD Huissen 
Holland 
 +31 (0)85-3032747 
info@minihorseshop.nl 

 
Wij hebben uw bestelling met de grootst mogelijke zorg verwerkt en hopen dan ook dat uw bestelling van deze 
kwaliteitsproducten in goede orde en correct is afgeleverd. Mocht(en) uw product(en) niet aan uw wensen 
voldoen, stuurt u het/de product(en) dan binnen 14 dagen in de originele verpakking retour. 
 
 

Uw gegevens  
Om uw retour goed te kunnen verwerken vragen wij u onderstaand formulier volledig in te vullen en bij uw retour te voegen. 
 
Bestelling:  Datum:  Telefoonnummer:  
O201  -        -   - 20              
 
Naam: 

 
              Postcode: 

 
Huisnummer: 

 
 Stad: 

                                        
                                        

    
 
 

Teruggestuurde producten 
 
Product: Aantal: Reden van retour: Bijv. te klein/groot of verkeerde kleur etc. 

                   
                   
                   
                   

 
 
 

Ik wil ruilen voor:  
 
Product: 

 
Maat / kleur: 

 
Aantal: 

      
      
      
      

 
 
 

Bedrag crediteren:  
*Verzendkosten worden niet gecrediteerd. Wanneer u een product ruilt verzenden wij de nieuwe producten zonder verzendkosten.  
 

Productcode: Aantal: Te crediteren:  
                  €    ,    
                  €    ,    
                  €    ,    
                  €    ,    

 

Betalingen via de website worden automatisch terugbetaald op de rekening waarvan betaald is. Wanneer uw bestelling niet via 
internet is betaald vult u dan onderstaande gegevens in.   

 

  IBAN                 SWIFT/BIC  
                                        
                                        

  Naam begunstigde  Stad 
                                        

                                        

Wij bedanken u voor uw aankoop en hopen dat u tevreden bent over onze producten en onze service. Mocht u nog vragen 
hebben neemt u dan gerust contact met ons op. Wij hopen u snel terug te zien op onze website. 

 
Met vriendelijke groet, 
Team Minihorseshop 
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